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   وردگاحمدشاه

١٨/١٠/١٠  
  

ا ذیمطلب آق اري ن اعکس ھ ر را ب ابکي ازیئ ظف وم ب انم مظل ه ، شدهدهي بریني خ وده  مراب ه نم  صه قکي ادي مطالع

  :اختاند

دي مردم جمع می جات وطن ما نان وخوراکه شانرا ازخانه ھاهي طالبان درقرندي گو را براکنن ددداي دوغ مشاني واکث  ن

د و.  افغانستان استی ارزش دراطرافھای بزي چکيکه  ه ستوه آمدن نام یکيطالبان ازدوغ ودوغ خوردن ب ا دش  ازآنھ

ه دوغ  صدا کیگريد! چطور وچنان دوغ: را به دوغ نثار کرد زن ک اه دارد؟ ماست را دو ب رادر دوغ چه گن رد اوب

االخره یگري وددي را دو بزنري گفت شیسوم. شوديازش جور م  را دو یزن: ی گفت نیکي گفت گناه از گاو است وب

   . وبانو استدوشد ی که گاورا مديبزن

ا واقعنيا تعمۀ عکس وصدھا عکس  وھزارھ ان است توسط اس ا پنھ ه ازنظر م ار خونخوار وعساکر  دلخراش ک

ه روزه تکرار مآ یوحش ا ھم ا زن حتشود،ين دروطن م اسوادي بی دھھ دان ھ دھار  اسی در زن تند ري بگرام وکن  اس

ه باشوھر خود سوار کي وردگ یدرتابستان امسال درجغتو. دنريگي ھا قرار میانکيومورد تجاوزات مکرر   زن ک

  .ديه وبعدا توسط سگ ھا به قتل رس قرار گرفتی حمله عساکر وحشد بود مورکليموتر سا

 که درکشور ی چرا ھمه مظالممي رامورد ھدف خود قراردھی اصلی که بانوميچطور بتوان! تي محترم ساگردانندگان

ا ني وطالب ھا زاده ھمی جانی ھایتيوري دزد وسکسيتاپول  است از حکومت مفسد،انيدرجر ه  ھستند ھ ا ک انه ھ رس

ان ومالھاميديما دروطن خود به چشم سر د.  کردندهي باره بارھا اسناد ارانيدرا هيئ طالب ا امرک اي ب ا میئک دي ھ  جنگن

اني دزدان وقطاع الطری ولروندي منيازب وق وی ق وده هي قرکي شده دوگروپ طالب دریوقت. شوندي متري وق  یکي ب

ده کري شده وگروه ددهيان توسط جال گرفتار وبه قتل رسکردندي ترس ازخدا داشتند وبا مردم مدارا مینھا که کمآاز  زن

ه کشور اشغال شده ني مطلب است؟ي طالب نی ظلم ھای سطور پرده انداختن باالني ازنوشتن ارمنظو. مانده  است ک

م ی مقاومت فعلني اگر ھمديباورکن. مي بسازی ومردمی را چطور ملی فعلۀ ومقاومت مسلحانميرا چطور نجات دھ  ھ

ه یني  ودر روز روشن بشدند؟ي مابيام ھا درمرام خود کالستي امپربودينم ا ھم و .شدي مدهي برم  گماشتگان یدرپھل

 درد ورنج است که اري بسی جای ولدھند؟ي می وقربانکنندي می وطن ھمه روزه جانفشانقي ھا فرزندان صدالستيامپر

  .شودي می ھم توسط استعمار رھبریمقاومت مردم

اتي سازند صرف تبلی نمینيد ونفع به مادران خود ھم بجز از سوه  بالستي کافر وامپرنکهي مطلب اخالصه  است؟ غ

 صورت ستي نشهي توسط شوھر زن که نامش ھم عای وضد انسانحي عمل قبنيا.   کنندهي تبرخواھنديواعمال خودرا م

ق  ه وطب ان گرفت خنگوبي رده استیس رار ک وھر زن ف ان؟ ش ل امپریول.  طالب ه دھ را ب ود چ ا خ صزميالي م  مي برق
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  بااحترام. مي تبلغات نمانشايوبرا

  

  :يادداشت

د  م امي ھمکار نھايت عزيز و گرامی، سالم ھا و احترامات متصديان پورتال و ھمکاران تخنيکی آن را تقديم می داري

  .است به سالمت باشيد

شر م و کاست منت دون ک د از ويراستاری ھای الزم ب ان را بع ۀ ارسالی ت ا نام د م شاھده می نمائي  ھمان طوری که م

ر"ساختيم، ھرچند ارائۀ پاسخ بدان بيشتر ارتباط می گيرد به ھمکار گرامی ديگر ما آقای م از آن جائيکه ،"ظف ا آنھ  ب

ذکرات شما می از در يک بند  ه ت اً اشاره ھای مختصری ب ه است، عجالت رار گرفت ز مخاطب ق ال ني ان پورت ۀ ت نام

  .اميد است قناعت خاطر مبارک فراھم گردد. نمائيم

  : از آنکه به اين بخش مطلب نرسيده بوديم تا قبل -١

ا ارج ! آری " طالبان زير نام دين بينی بريدند و کفار با شفقت و انساندوستی بينی ساختند ؛ در نزد عايشه کدام عمل ب

زه ای را ) بنياد گراسمن برن (است؟ طبعا بينی ساختن؛  غير اينکه برای وی بينی ساختند ؛ يک نھاد امريکائی  ا ي ج

ار(  نام به ن  ) قلب برده ب ان و تيکه داران دي ه طالب رتش را ب شتر  و نف ان بي ه اين تش را ب ه  محب د ک انم دادن ن خ ه اي ب

ه در طول اينجا منظور از کمک نھاد امريکائی نيستزيادتر گردانيد ؛  شياطين است  ک  ؛ منظور عمل کرد اخوان ال

 ؛ دره زدن ؛ و ھزاران جنايت نا بخشودنی امت مسلمان را به تاريخ با تيزاب پاشی ؛ مکتب سوزی ؛ قتال ؛ دار زدن

ن  ر از آنکه دي ی خب د و ب شکلی از اشکال با دين فاصله ميدھند و دينرا  به مثابه يک مسلخ و شکنجه گاه تمثيل ميکنن

   ".جھت ھدايت جامعه است نه برای جنايت در جامعه

شربرسانيمبه مانند شما مصمم بوديم تا مطلب ايدر آغاز ما ھم  ه ن ال ب ا چون . شان را با تبصره ای از جانب پورت ام

ست، ائی ني  لذاخود ايشان متوجه ظرافت قضيه شده و تذکر داده بودند که ھدف ايشان دفاع و يا تبليغ برای نھاد امريک

  .از تذکر اضافی خودداری نموديم

د ھای طالبی و از نظر ما، وقتی موضع گيری عليه اشغالگران وجود داشته باشد نبا -٢ ه بان ری علي يد از موضع گي

اين روش در جريان دفع تجاوز شوروی موجب گرديد تا مردم درقبال اسالم . ساير اجاره داران دين خود داری نمود

  .بدھندتبارز مناسب  العمل سسياسی خالی ذھن باقی مانده، به موقع نتوانند از خود عليه جنايات آنھا عک

سبت به عالوۀ اعتبار افشاء گرانۀ آن، " ظفر"اب از نظر ما مقالۀ جن -٣ رده به ن از روی يکی از تاکتيک اشتن دبرپ

انند-اشغالگرانھای  ان از انظار بپوش ات طالب اه جناي ات خويش را در پن ا سخت می کوشند جناي ايز اھميت - آنھ  ح

 .ر دھندبيشتر بوده اميدواريم ساير ھمکاران قلمی ما اين نکته را بيشتر مورد توجه قرا

ه "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" به يقين شما می دانيد که در مقياس کشور، پورتال -٤ ود ک نخستين نھاد نشراتيی ب

ار خود ا پرب اه ام ر کوت ه و طی عم غالگران موضع گرفت ه اش ذب علي دون تذب راس و ب شای ،بيھ م از اف  لحظه ای ھ

ياه  مگر ايجنايات امپرياليزيم غفلت نورزيده است؛ ن موضع گيری نبايد چنان تعبير گردد که گويا ما عليه باند ھای س

د ا مغز استخوان مزدور اجانب ان ا خودداری می ؛و تاريخزدۀ طالبی که ت ه آنھ شاءگری علي  موضع نداشته و از اف

ال . ورزيم ودذکر داده تما ھمانطوريکه در پاسخ به يک تن از خوانندگان گرانقدر پورت ی يم از دو طرف جب نگ يعن

اب  ا را از وظايف اجتن ه آنھ امپرياليزم و ارتجاع ھيچ يک را حامی و مدافع منافع تاريخی مردم ندانسته؛ مبارزه علي

ه . ناپذير خويش می دانيم ائيم ک ز جلب نم ه ني ن نکت ه اي دگان را ب به ھمين اساس می خواھيم توجه ھمکاران و خوانن

ه جانب داری ھرگاه ما عليه يکی از آنھا مطلبی را از ق ه مثاب د ب انيم نباي شر می رس ديگر از طرف لم ھمکاری به ن
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ز . تلقی گردد ه حساب منطق ني د، ب رار دارن م ق ا ھ ا در ضديت ب ه آنھ اع ضدين محال "زيرا اگر حتا بپذيريم ک ارتف

د". نيست ردم عمل می نماين اريخی م افع ت ا من ل ب ديگر و در تقاب ا ھم ان . در حاليکه آنھا در تبانی کامل ب ر ھم ه ب ک

  .را در مورد شان صادر نموده ايم" نه اين و نه آن"اساس ما حکم 

د، گذشته از -٥ داد می کن تيزانه بي  نبايد يک نکته را فراموش نمود که اگر امروز در افغانستان  برخورد ھای زن س

ت  ذھبی"موجودي ستری م ان و نق" ھي غالگر ش اداران اش زدوران روس و ب ت م ته از حاکمي ۀ برخاس ه گران ش توطئ

ه عقب  اشغالگران کنونی، حاکميت باند ھای برخاسته از اسالم سياسی در تمام اشکال آن اعم از مجاھد و طالب، با ب

رد  رون وسطائی طوائف صحرا گ رين عادت ھای ق کشانيدن جامعه و زدودن ارزش ھای واالی مردمی، سخيف ت

دعرب را بار ديگر زنده نموده، با کمال قساوت آنھا ر ق می نماين ا . ا باالی زنان کشور تطبي ا و ي اه در اينج ذا ھرگ ل

م نيست بلکه در  ا ظل ه تنھ ساب ن ه آن انت يد ک ئن باش آنجا جنايت عليه زنان به طالب و يا مجاھد نسبت داده شود مطم

  . به شمار آيد" مشت نمونه خروار"مقايسه با عملکرد آنھا می تواند به مثابه 

     با کمال محبت                                                                                  

 AA-AA   اداره پورتال                                                                             

  

   


